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الشهادات العلمية:

٢٠١٥ طالب دكتوراه في اإلحصاء التطبيقي - جامعة ستراث كاليد - اململكة املتحدة البريطانية.

٢٠٠٧  ماجستير في علم اإلحصاء و بحوث العمليات - كلية العلوم قسم اإلحصاء جامعة الكويت.

٢٠٠٢  بكاليريوس في علم الرياضيات - كلية العلوم جامعة الكويت.

١٩٩٧  حاصل على شهادة الثانوية العامة - تخصص علمي.

التدرج الوظيفي:

٢٠١٨ إلى اآلن مدير مكتب الدراسات اإلدارية واإلحصائية - مركز الحلول لإلستشارات اإلحصائية املتقدمة
٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ عضو هيئة تدريسية و مدير مكتب ضمان الجودة - كلية الكويت للعلوم التقنية - ٤ سنوات

٢٠١٠ إلى ٢٠١٤ مختص و مستشار دراسات إحصائية - جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجية - ٥ سنوات

٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠ مدير مكتب ضمان الجودة - الجامعة العربية املفتوحة (فرع الكويت) - ٤ سنوات

٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧ محلل إحصاء أول - جامعة الكويت (عمادة القبول و التسجيل) - ٣ سنوات

٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٥ محلل إحصائي - بلدية الكويت - ٤ سنوات



العضويات و اإلستشارات:

٢٠١٤ إلى اآلن     مستشار دراسات إحصائية - األمانة العامة لألوقاف

٢٠١٢ إلى اآلن     مستشار دراسات إحصائية - الجمعية الطبية الكويتية

٢٠١٠ إلى اآلن   مستشار دراسات إحصائية - شركة آسيا لإلستشارات اإلدارية

٢٠١٠ إلى ٢٠١٤  مستشار دراسات إحصائية لدى شركة عالم البيئة للدراسات البيئية - ٥ سنوات

املشاريع:

٢٠١٨ إلى اآلن   تنفيذ دراسة تحليلة إحصائية لقياس الصورة الذهنية - صندوق إعانة املرضى الكويتي

٢٠١٨ إلى اآلن   تنفيذ دراسة تحليلة إحصائية لقياس جودة الهواء في دولة الكويت- جامعة الكويت 

٢٠١٨ إلى ٢٠١٩   تنفيذ دراسة تحليلة إحصائية لقياس الوالء الوظيفي - شركة البترول الكويتية (KOC) - سنة

٢٠١٧ إلى اآلن     تنفيذ مشروع املسح الصناعي (إحصائي وإقتصادي) لدولة الكويت ٢٠١٨ - الهيئة العامة للصناعة - سنة

٢٠١٧ إلى ٢٠١٨   تنفيذ دراسة تحليلة إحصائية لقياس رضا العمالء الداخليني- شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) - سنة

٢٠١٧ إلى ٢٠١٨   املساهمة في مشروع قياس الصورة الذهنية لألمانة العامة لألوقاف ٢٠١٨ - األمانة العامة لألوقاف - سنة

٢٠١٥ إلى ٢٠١٦   تنفيذ مشروع املسح الصناعي (إحصائي وإقتصادي)  لدولة الكويت ٢٠١٥ - الهيئة العامة للصناعة - سنة

٢٠١١ إلى ٢٠١٦   الخطة اإلستراتيجية شركة آسيا لإلستشارات اإلدارية و اإلحصائية - ٥ سنوات

٢٠١١ إلى ٢٠١٦   الخطة التدريبية شركة آسيا للتدريب األهلي - ٥ سنوات

٢٠١٣ إلى ٢٠١٦   تنفيذ مشروع قياس معايير الجودة الطبية ملستشفيات الكويت — ٣ سنوات

٢٠١٥ إلى ٢٠١٦   دراسة تحليلة إحصائية لقياس الوالء الوظيفي ملوظفي الدولة من القطاع الحكومي - ديوان الخدمة املدنية - سنة

٢٠١٤ إلى ٢٠١٤   دراسة تحليلة إحصائية مشروع قياس معوقات الرياضة الكويتية - الهيئة العامة للشباب و الرياضة - سنة

٢٠١٣ إلى ٢٠١٣   دراسة تحليلة إحصائية لتقييم املخرجات التعليمية (AHELO) - (مجلس الجامعات الخاصة) - سنة

٢٠١٣ إلى ٢٠١٣   تنفيذ دراسة أسباب عزوف الطالب في إستخدام املكتبة اإللكترونية - الكلية اإلسترالية في الكويت - سنة

٢٠١٣ إلى ٢٠١٣  دراسة تحليلة ملشروع التدقيق املحاسبي ملشروع مدينة الطاقة - (معهد األبحاث الكويتي) - سنة

٢٠١٣ إلى ٢٠١٣  تنفيذ دراسة إحصائية ملعرفة أسباب تسريب ممرضات - مستشفى الصباح - سنة

٢٠١٣ إلى ٢٠١٣  دراسة تحليلة إحصائية لقياس الوعي الشبابي في إستخدام األدوية الطبية - (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي) - سنة

٢٠١٢ إلى ٢٠١٢  دراسة تحليلة إحصائية لقياس مدى العدالة الوظيفية - (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي) - سنة

٢٠١٢ إلى ٢٠١٢  دراسة تحليلة إحصائية لقياس الرضا الوظيفي - شركة الساير - سنة

٢٠١١ إلى ٢٠١٢  تنفيذ دراسة تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد - (إيكويت) - سنتان

٢٠١٠ إلى ٢٠١٢  تنفيذ دراسة الطاقة اإلستيعابية الطالبية - (جامعة الخليج) - سنتان

٢٠١٠ إلى ٢٠١٠  دراسة تحليلة إحصائية مشروع املسح الصناعي ٢٠١٣ - (الهيئة العامة للصناعة) - سنة

٢٠١٠ إلى ٢٠١٤  دراسة تحليلة قياس تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية - (جامعة الخليج) - ٤ سنوات



الدورات املنفذة:

١- دورة األرشفة اإللكترونية - جمعية إحياء التراث اإلسالمي - ٢٠٠٩

٢- دورة األرشفة اإللكترونية - وزارة التربية - ٢٠١٠

٣- دورة األساليب الحديثة للتحليل اإلحصائي بإستخدام برنامج (SPSS) - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - ٢٠١٠، ٢٠١٢

٤- دورة التحليل اإلحصائي لطالب الدراسات العليا بإستخدام برنامج (SPSS) - جامعة الخليج - ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤

٥- دورة العينات اإلحصائية - بيكر تيلي - ٢٠١٤، ٢٠١٥

٦- دورة اساسيات البحث العلمي - معهد آسيا للتدريب - ٢٠١٣، ٢٠١٤

٧- دورة التحليل اإلحصائي بإستخدام النمذجة البنائية SEM - ديوان الخدمة املدنية - ٢٠١٤

٨- دورة التحليل اإلحصائي للباحثني بإستخدام برنامج (SPSS) - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - ٢٠١٥، ٢٠١٥، ٢٠١٦

٩- دورة أساسيات التحليل اإلحصائي بإستخدام برنامج (R) - معهد آسيا للتدريب - ٢٠١٤، ٢٠١٦،٢٠١٥

١٠- دورة التحليل اإلحصائي بإستخدام برنامج EXCEL - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - ٢٠١٧

١١- دورة اساسيات التحليل الكمي لإلستبيانات بإستخدام برنامج RStudio - جامعة الكويت - ٢٠١٧

١٢- دورة تحليل النماذج اإلحصائية البنائية SEM بإستخدام برنامج Smart-PLS - معهد آسيا للتدريب - ٢٠١٧

١٣- دورة إعداد التقارير اإلدارية الذكية بإستخدام برنامج R-Markdown - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - ٢٠١٨

١٤- دورة التحليل اإلحصائي للباحثني بإستخدام برنامج (SPSS) - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - ٢٠١٨

١٥- دورة التحليل اإلحصائي للباحثني بإستخدام برنامج (EXCEL) - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - ٢٠١٨

١٦- دورة الكتابة األكاديمية العلمية بإستخدام برنامج (LATEX) - معهد آسيا للتدريب - ٢٠١٩

١٧- دورة التحليل اإلحصائي البيئي بإستخدام برنامج (RStudio) - معهد آسيا للتدريب - ٢٠١٩

الخبرات التدريسية:

١- مقرر الرياضيات الشاملة (MU120) - الجامعة العربية املفتوحة - ٢٠٠٧، ٢٠٠٨

٢ مقرر مهارات التعلم الذاتي (GR101) - الجامعة العربية املفتوحة - ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠١٢

٣- مقرر تحليل البيانات (M248) - الجامعة العربية املفتوحة - ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠١٣

٤- مقرر الرياضيات التمهيدية - كلية الدراسات التكنولوجية - ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤

٥- مقرر مبادئ اإلحصاء - كلية الدراسات التجارية - ٢٠١١ إلى ٢٠١٤

٦- مقرر الرياضيات التمهيدية - كلية الكويت للعلوم التقنية - ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨

٧- مقرر الرياضيات املتقدمة - كلية الكويت للعلوم التقنية - ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨

٨- مقرر الرياضيات مبتدئ - جامعة ستراث كاليد - بريطانيا - ٢٠١٩ إلى اآلن

٩- مقرر اإلحصاء مبتدئ - جامعة ستراث كاليد - بريطانيا - ٢٠١٩ إلى اآلن



البرامج اإلحصائية:

١- برنامج (SPSS) للتحليل اإلحصائي 

٢- برنامج (R) لتصميم الخوارزميات اإلحصائية والتحليل اإلحصائي

٣- برنامج (STATA) لتحليل العينات اإلحصائية و تصميم الخوارزميات 

٤- برنامج (MiniTab) لتحليل املعادالت اإلحصائية 

٥- برنامج (AMOS) لتحليل معادالت النمذجة البنائية و قياس الهياكل التنظيمية

٦- برنامج (XLSTAT) للعرض املتقدم اإلحصائي و تصميم الجداول اإلحصائية

٧- برنامج (SAS-JMP) للتحكم بالقواعد البيانات الضخمة و تحليلها إحصائيا

٨- برنامج (E-Viewsِ) لتحليل السالسل الزمنية و قياس التنبؤ للمعادالت اإلحصائية 

اإلهتمامات الوظيفية:

١- تصميم اإلستبيانات و مقاييس اإلدراك و الدراسات امليدانية

٢- تكوين قواعد البيانات و تكويد البيانات

٣- التحليل اإلحصائي للبيانات و إعداد التقارير السنوية 

٤- تكوين املعادالت القياسية للتنبؤ

٥- تصميم العيينات و تحديد فئات الدراسة

٦- الدورات التدريبية التي لها عالقة بعلم اإلحصاء 

٧- اإلدارة البحثية والدراسات امليدانية

الدورات الحاصل عليها:

١- دورة القيادة و اإلشراف الوظيفي - ديل كارناجي - ٢٠١٤

٢- دورة تحليل البيانات - دبي (جامعة جورج واشنطن) - ٢٠١٤

٣- دورة معايير الجودة - البحرين (مجلس الجامعات الخاصة) - ٢٠٠٩

املؤتمرات:

1- Quantifying Expert Opinion for Modelling Air Pollution using Logistic Regression, 
DREaM 2005 (Conference, UK)
2- Quantifying Expert Opinion for Modelling Air Pollution Using Elicitation Models, SSBS 
08 (Conference, UK)
3- Detecting the Aspects of Re-Purchasing Online Behavior Using Hierarchical 
Regression, Conference : London Conference 2014



4- Conference in Kuwait "Arabian school conference for air pollution" in 2004.
5- Meaning Making Approach to Employee Engagement Using Logistic Regression 
Approach, INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAM
PARIS, FRANCE OCTOBER 07-08, 2013.
6- Relationships between Organizational Structures and Employee Performance Using 
Hierarchical Cluster Analysis in Private University, 14th EBES CONFERENCE - 
BARCELONA CONFERENCE PROGRAM - OCTOBER 23-25, 2014
7- DISCOVERING CONSUMER INTENTIONS TOWARD THE ADOPTION OF CLOUD 
COMPUTING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN KUWAIT, 3rd RSEP 

Multidisciplinary Conference” organized by Review of Socio-Economic Perspectives 
(RSEP), on 5-7 April 2017 in Vienna, Austria 

التوصيات:

 ١- األستاذ الدكتور/ حسني أحمد األنصاري - مدير جامعة الكويت

٢- األستاذ الدكتور/ جاسم محمد العوضي - رئيس قسم علوم البيئة - جامعة الكويت

٣- األستاذة/ فاطمة خلف النجار - مديرة إدارة البحوث - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

٤- املهندس/ إبراهيم نجيب الفريح - مدير مشروع جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا 

٥- الدكتور/ سالم فالح الحجرف - مدير مشروع وبرنامج الطاقة املتجددة - معهد الكويت لألبحاث العلمية

٦- األستاذ الدكتور/ عيسى محمد األنصاري - رئيس قسم كلية أصول التربية - جامعة الكويت

٧- األستاذة املهندسة/ هناء الطيار - مدير إدارة الدراسات و التخطيط الصناعي - الهيئة العامة للصناعة

٨- األستاذة املهندسة/ نورية العصفور - رئيس قسم الدراسات و التخطيط الصناعي - الهيئة العامة للصناعة

٩- األستاذة/ لينا فيصل املطوع - مديرة إدارة الصناديق الوقفية - األمانة العامة لألوقاف

١٠- األستاذ/ بدر مساعد الساير - مدير تنفيذي - شركة الساير

١١- الدكتورة/ أديبة الحرز - استشارية امراض الروماتيزم  - املستشفى االميري

١٢- األستاذة الدكتورة/ فهيمة العوضي - رئيس قسم اإلحصاء  - جامعة الكويت


